
 

SLOVENSKÝ ZVÄZ ORIENTAČNÝCH ŠPORTOV, Junácka 6, 832 80 Bratislava 

 
 

 

Protokol  pretekov 
 
 

Otvorené majstrovstvá SR 2017 v orientačnom behu na stredných tratiach. 

Otvorené majstrovstvá SR 2017 v orientačnom behu štafiet. 

Verejné preteky v orientačnom behu 

 
 

Usporiadateľ:  Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, Bratislava  

 

Technické zabezpečenie: Klub orientačného behu  Kysak 

     

Termín:   3. – 4. 6. 2017 

 

Miesto a centrum pretekov:Kysak, okres Košice - okolie,  Kysak – Horáreň, vzdialená 2 km „Z“ od obce.. 

 

Klasifikácia pretekov:  3.6.2017 (sobota)  –  Majstrovstvá SR na stredných  tratiach, otvorené denné 

preteky jednotlivcov v orientačnom behu na stredných tratiach s určeným 

poradím kontrolných stanovíšť, rankingový koeficient  „E“, nemajstrovské 

preteky s rankingovým koeficientom „C“ 

 

4.6.2017 (nedeľa)  – Majstrovstvá SR v štafetách, otvorené denné preteky 3-

členných   štafiet v orientačnom behu s určeným poradím kontrolných 

stanovíšť.  

 

Mapa: Zakľučny jarek, 1:7500,  e=5m, stav jeseň 2016 – jar 2017, 

autor: R. Slobodanyuk. Formát mapy A4, mapy pre všetky majstrovské 

kategórie vodovzdorne upravené.  

 

Opis terénu: Kopcovitý terén, v niektorých častiach sa vyskytujú terénne detaily (jamy, 

priehlbne, kôpky, údolička) po ťažbe vápenca alebo po eróznej činnosti. 

Vegetácia je tvorená prevažne listnatým lesom s dobrou miestami zhoršenou 

priebežnosťou. V teréne sa vyskytuje stredne hustá sieť lesných ciest 

a chodníkov. 

  

Funkcionári pretekov: Riaditeľ pretekov   Jaroslav Kollár   R3 

    Hlavný rozhodca    Valér Franko    R1   

    Stavba tratí (MSR stredná trať) Miroslav Kollár  R3 

    Stavba tratí (MSR štafety)  Dávid Franko 

    Vedúci štartu    Stanislav Gajdoš 

    Vedúci cieľa:    Radovan Marton   

     

Jury:    Jury nebola zostavená, nakoľko nebol podaný žiadny protest. 

 

Hodnotenie pretekov: Preteky sa uskutočnili za pekného slnečného počasia s teplotou 25 – 27 st. C. 

Štart MSR stredná trať bol organizovaný ako intervalový podľa vyžrebovanej 

štartovnej listiny, okrem kategórie RD (s doprovodom) , ktorá štartovala podľa 

vlastného výberu štartovného času pri dodržaní ustanovenia Vykonávacieho 

predpisu, článok 4.4.11. Časový harmonogram pretekov bol dodržaný okrem 

času vyhlásenia výsledkov kde v sobotu z dôvodu poruchy tlačiarne sa 



vypisovanie diplomov robilo ručne. V nedeľu bolo vyhlásenie výsledkov 

posunuté z dôvodu, že viacero štafiet v pôvodnom čase vyhlásenia výsledkov 

malo tretí úsek ešte v lese. V niektorých kategóriách  v sobotu aj v nedeľu 

neboli dosiahnuté smerné časy odporúčané pravidlami OB. Na základe tejto 

skutočnosti bol hlavným rozhodcom po prejednaní s predsedníctvom Sekcie OB 

zmenený časový limit na 340´.  Pre najmenšie deti bola v priestore 

zhromaždiska postavená Obrázková trať. Počas obidvoch dní sa nevyskytli 

žiadne väčšie úrazy, drobné poranenia boli ošetrené profesionálnymi 

zdravotníkmi priamo na zhromaždisku. Neboli podané žiadne námietky ani 

protesty. Prví traja v každej obsadenej majstrovskej kategórii boli ocenení 

diplomom, medailou a vecnými cenami. V ostatných kategóriách boli pretekári 

odmenení vecnými cenami a sladkosťami. Pretekov sa zúčastnilo 225 

pretekárov na strednej trati a 65 dvoj a trojčlenných štafiet. 

 

Schvaľovacia doložka: Hlavný rozhodca schválil priebeh a výsledky pretekov v celom rozsahu. 
 

 

 

Valér Franko v.r.        Jaroslav Kollár v.r. 

hlavný rozhodca          riaditeľ pretekov 
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Kysak 

LUSAGO SK s.r.o 
www.plastovyplot.sk 


